
 

        
 
 
 
 

RESOLUÇÃO 006/2010 
 

Estabelece normas de procedimentos 
para organização estrutural, 
composição gráfica e redação para 
elaboração do produto final do 
Programa de Pós-graduação em 
Nutrição e Saúde da Faculdade de 
Nutrição da Universidade Federal de 
Goiás 

 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, reunida em 
reunião ordinária em 09/12/2010, tendo em vista o Regulamento do Curso: 
 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Para a obtenção do título de Mestre no Programa de Pós-graduação Stricto sensu 
em Nutrição e Saúde da FANUT/UFG será exigido um produto final, cujo campo de estudo 
deverá ser escolhido pelo orientador, de comum acordo como o orientado, de acordo com as 
Linhas de Pesquisa da PG-NUT/UFG, sendo este produto uma contribuição original; 
 
Art. 2º - A dissertação será apresentada na forma de capítulos seqüenciais; 
 
Art. 3º. É obrigatória, por parte do aluno, a organização estrutural e a composição gráfica do 
produto final segundo as normas vigentes para redação técnico-científica e bibliográfica de 
trabalhos, na UFG; 
 
Art. 4º. O idioma oficial para redação do produto final é o português, exceto para os capítulos 
correspondentes aos trabalhos publicados ou enviados para publicação em revistas 
internacionais, que podem ser apresentados no idioma e formato originais das publicações 
em questão; 
 
Art. 5º. A apresentação do produto final na forma de capítulos subdivide-se em: Resumo, 
Capitulo 1 (introdução, objetivos, metodologia e referencias), Capítulo 2 (artigo) e os demais 
capítulos com outros artigos científicos (se for o caso), finalizando com o capítulo “n” que 
compõe as considerações finais, que deve ser numerado, obedecendo a seqüência utilizada. 
Poderão ser apresentados elementos pós-textuais, se for o caso (apêndices e/ou anexos); 
 

§1° O resumo do produto final, objeto do estudo em sua íntegra, deverá ser 
apresentado em português e inglês (abstract), ocupando, no máximo, uma página e 
de três a cinco palavras-chave/ key words; 
  
§2° O Capítulo 1 constará de uma introdução pertinente ao tema do produto final, 
com inferências ao problema em estudo, além da revisão da literatura sobre 
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assuntos diretamente relacionados ao tema pesquisado. Na seqüência serão 
apresentados os objetivos geral e específicos seguidos da metodologia ou métodos 
que poderá ser subdividida em itens. Ao final deste capitulo será apresentada a lista 
de referências; 
 
§3º No Capítulo 2 deverá ser apresentado o artigo cientifico originado da pesquisa. 
O(s) artigo(s) obedecerão as normas de submissão da revista científica escolhida; 
 
§4º Nos anexos é obrigatório a inclusão da aprovação do Comitê de Ética (quando 
for o caso) e as normas de submissão de artigo cientifico da revista escolhida. 

 
§5º O Capítulo “n” (Considerações Finais) deve ser redigido de forma clara e 
objetiva, mencionando os avanços técnicos proporcionados pela pesquisa, 
destacando as aplicações  dos resultados obtidos e, quando pertinente, indicando 
aspectos relevantes para a realização de novas investigações. Este capítulo deve 
privilegiar a opinião do autor acerca do universo científico no qual o trabalho se 
encontra inserido; 
 
§6º  Pós-Texto (opcional) – Os elementos pós-textuais são representado(s) pelo(s) 
Anexos e Apêndices. Devem ser utilizados para acrescentar material ilustrativo 
suplementar, dados originais e citações longas demais para serem incluídas no 
texto ou que não sejam essenciais para a compreensão do texto; 

 
Art. 6º - Os casos não contemplados na presente Resolução serão deliberados pela CPG-
NUT/UFG. 

 
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
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